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Z PERSPEKTYWY OBIEKTYWU
Jak domowym sposobem uzyskać idealnie białe lub czarne tło dla fotografowanej potrawy? Jakie proste chwyty pozwolą osiągnąć profesjonalne

efekty

fotograficzne

nawet

przy

użyciu

niekoniecznie

profesjo-

nalnego sprzętu? Na te i inne pytania odpowiedział w trakcie trzecich
warsztatów kulinarnych Akademii Smaku Siemens nasz gość specjalny i ekspert – Leszek Szurkowski – grafik, fotograf i wykładowca Akademii Nikona.
Uczestnicy trzecich warsztatów kulinarnych Akademii Smaku oglądali potrawy
przygotowane przez Konrada Birka przede wszystkim poprzez obiektywy aparatów fotograficznych. Z niesłabnącym zainteresowaniem słuchano kilkugodzinnych

i zaproszeni blogerzy nie tylko uczestniczyli w wykładzie Leszka Szurkowskiego,

Od redakcji

wykładów eksperta i, chyba po raz pierwszy, zdobywanie wiedzy teoretycznej kon-

ale także mieli okazję samodzielnie przetestować zdobytą wiedzę w praktyce pod
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kurowało ze wspólnym gotowaniem.
Tym razem tematyką warsztatów była bowiem fotografia kulinarna. Nasi goście
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trum Domowych Inspiracji z głową pełną wartościowej wiedzy i pomysłów na kolejne zdjęcia kulinarne.
Leszek Szurkowski zwrócił uwagę na wiele ważnych elementów profesjonalnej fotografii kulinarnej, m.in.: oświetlenie, ostrość czy stylizację fotografowanych potraw.
Zdradził wiele przydatnych trików i wyjaśnił, jak wykorzystać do robienia zdjęć to,
co akurat mamy pod ręką, np. domową wannę czy otwartą szafę. Szczegółowe porady znajdziecie na kolejnych stronach naszego magazynu.
Potrawy, które zarówno w trakcie fotografowania, jak i konsumpcji, przypadły do
gustu uczestnikom warsztatów, przygotował Konrad Birek, szef kuchni Akademii
Smaku Siemens. W tym numerze magazynu nie mogło więc zabraknąć także przepisów na wysmakowane dania – takie jak grillowany camembert z bakaliami czy
pieczony łosoś w sosie ogórkowym. Z wywiadu z szefem kuchni dowiecie się, jak je
przygotować, by na zdjęciu wyglądały wyjątkowo smakowicie.
Zapraszamy!
Redakcja Akademii Smaku Siemens
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czujnym okiem eksperta. Efekty były zdumiewające, a każdy z gości opuścił Cen-

Ekscytujące piękno,
futurystyczna technologia.
www.siemens-home.pl

Aktualnie projektanci wnętrz kuchennych coraz częściej
proponują proste formy wkomponowane w otwartą, jasną
przestrzeń. Najnowsze modele urządzeń Siemens świetnie
spełniają te wymagania. Zarówno piekarniki, płyty
grzewcze, jak i chłodziarki oraz okapy wyróżniają się
ponadczasowym wzornictwem o niezwykle eleganckiej,
oszczędnej linii. Ekskluzywna obudowa z materiałów

najwyższej jakości kryje innowacyjne rozwiązania
i zaawansowaną automatykę, która zapewnia
urządzeniom maksymalną samodzielność i efektywność.
Kontrolowane przez elektroniczne systemy sensorowe,
pracują oszczędnie i cicho, z gwarancją doskonałych
efektów. Dla Twojego komfortu i dla dobra natury.
Więcej informacji: www.siemens-home.pl

Siemens. The future moving in.
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Wykładowca Akademii Nikona

6

Fotograf, grafik, wykładowca akademicki, leśnik i entomolog; członek

Ekspert Akademii Smaku Siemens

LESZEK SZURKOWSKI
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w Poznaniu w 1973 r., później zrobił doktorat i habilitację z dziedziny fotografii
i multimediów. W 1982 r. założył w Kanadzie studio LES INC, które prowadzi działalność w zakresie multimediów, fotografii oraz projektowania graficznego. W latach 1992–2003 profesor wizytujący Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. W latach 1965–2009 zrealizował 55 wystaw indywidualnych.
Od kilku lat intensywnie współpracuje z Nikon Polska i Nikon Europe, które
zrealizowały o nim dwa krótkie filmy.

Zajmuje się fotografią, foto-ilustracją, projektowaniem książek i wydawnictw.
Projektant szaty graficznej pierwszych numerów „City Magazine”, twórca
koncepcji merytorycznej i wizualnej podręczników „Radość fotografowania”
i „Kadruj z głową”, autor okładek książek (m.in. „Jedz, módl się, kochaj” Elisabeth Gilbert), albumów („Secesja wrocławska”, „Miasto spadających aniołów”)
i plakatów do filmu „Katyń”.
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ZPAF od 1972 r. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej

Sztuka na talerzu
Nie wszystko, co smaczne, dobrze wygląda na zdjęciach. Wybór potrawy i jej
odpowiednie przygotowanie to bardzo ważny element fotografii kulinarnej.

nia prosto z najlepszej restauracji, nie zawsze są wdzięcznym obiektem dla
fotografa. W profesjonalnej fotografii kulinarnej, jak podkreślał wykładowca
Akademii Nikona, specjalna osoba dobiera produkty, które przygotowywane
są pod kątem przydatności do sfotografowania. Nawet w fotografii amator-
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FOTOGRAFIA
KULINARNA

skiej warto zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobór składników i podanie potraw, choćby tych przygotowanych w domowym zaciszu.
Zdaniem szefa kuchni Akademii Smaku Siemens – Konrada Birka – najprzyjemniej i najłatwiej do zdjęć przygotowuje się desery. Wystarczy dobrze je
ozdobić i wykorzystać drobne szczegóły dania, by całość wdzięcznie prezentowała się na fotografiach.
Fotografia kulinarna ma sycić wzrok, podkreślać wizualne aspekty potrawy
i składających się na nią produktów. Przygotowując danie do sfotografowania, trzeba więc zwrócić uwagę przede wszystkim na jej wygląd, nie smak.
Jak przekonywał Szurkowski, nie można usmażyć steku tak, jak się lubi, ale
przede wszystkim tak, aby dobrze wyglądał na zdjęciu. Na przykład mięsa wołowe dobrze prezentują się w wersji medium. Średnio wypieczone kawałki są
bowiem soczyste i wyraziste. Z ryb najciekawszym obiektem zdjęć są łososie.
Jednak tylko, jeśli mięso jest odpowiednio przygotowane. Zbyt mocno przypieczony łosoś traci różowy kolor oraz wypuszcza nieapetycznie wyglądające
białko.
Leszek Szurkowski w trakcie wykładów w Centrum Domowych Inspiracji podkreślał wagę świeżości potraw i składników. Ustawianie aparatu, kompozycji
oraz oświetlenia powinno odbywać się zawsze na próbnym daniu. Dopiero,
kiedy wszystko będzie gotowe, można ustawić świeżo przyrządzoną potrawę
i jak najszybciej wykonać właściwe zdjęcia.
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uczestnikom trzecich warsztatów Akademii Smaku, że nawet wyśmienite da-

FOTOGRAFIA KULINARNA

Leszek Szurkowski, grafik i fotograf współpracujący z firmą Nikon, zdradził

W poszukiwaniu odpowiedniego ujęcia
Jednym z najważniejszych elementów fotografii kulinarnej jest punkt widzenia, który determinuje pozostałe elementy naszej kulinarnej fotografii. Pierwsza
decyzja, którą fotograf musi podjąć, to wybór miejsca,
z którego będziemy robić zdjęcia. Leszek Szurkowski
przestrzegał w trakcie warsztatów Akademii Smaku
przed myleniem punktu widzenia z perspektywą. Perspektywa to bowiem termin o wiele bardziej skomplikowany. Natomiast punktem widzenia nazywamy po
prostu miejsce, z którego postrzegamy dany przedmiot.
Potrawy najczęściej fotografuje się w klasyczny sposób
- z przodu, pod kątem 45 stopni. Można również spró-
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bować z góry lub z dołu, te metody fotografowania ku-
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Punkt widzenia jest bezpośrednio związany z możliwościami i funkcjami naszego sprzętu fotograficznego.
Trzeba pamiętać, by dostosować kompozycje i światło
do posiadanego obiektywu. Do fotografii kulinarnej
najlepsze są obiektywy dłuższe. Używanie obiektywów
szerokokątnych prowadzi do zniekształceń. W podstawowym ekwipunku fotografa kulinarnego nie może
zabraknąć także statywu. Nawet amatorskie zdjęcia nie
powinny być przygotowywane z ręki.
Dopiero wiedząc, skąd i czym będzie wykonywane
zdjęcie, można przystąpić do pozostałych czynności.
Jakość naszego aparatu, rodzaj obiektywu oraz punkt
widzenia będą determinowały kompozycję, oświetlenie czy ustawienia ostrości.
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linariów stosuje się jednak o wiele rzadziej.

Światło w fotografii kulinarnej
Najważniejszym elementem fotografii jest oświetle-

FOTOGRAFIA KULINARNA

względem od innych obiektów fotograficznych. Do

W domowych warunkach ważne jest odpowiednie

FOTOGRAFIA KULINARNA

nie. Potrawy, jako temat zdjęć, nie różnią się pod tym
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ustawienie oświetlenia. Każde oddalanie źródła świa-
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dyspozycji mamy naturalne światło słoneczne oraz
światło sztuczne. To pierwsze, padając bezpośrednio,
jest skupione, z kolei światło sztuczne - rozproszone.
Do fotografii kulinarnej najlepsze jest poranne lub
wieczorne światło słoneczne w bezchmurny dzień.
Jednak takie idealne warunki to rzadkość.

oddalenia do kwadratu. Dlatego domowe oświetlenie
nie może być zbyt daleko. Według Leszka Szurkowskiego, eksperta Akademii Nikona, profesjonaliści
zawsze używają jednego źródła światła. Dzięki temu
unikają nienaturalnie wyglądających cieni.
Do równomiernego oświetlenia dużej powierzchni można wykorzystać sztuczkę ze świecącą szafą.
Wstawiając reflektor budowlany do otwartej szafy,
zamienimy ją w duży reflektor. Szafa będzie świecić
całą swoją powierzchnią. Przydatna jest również biała wanna. Wystarczy włożyć do niej temat fotografii
oraz ewentualnie dołożyć elementy tła i skierować
przygotowane, sztuczne światło w kierunku wanny.
Zadziała ona wówczas jak duży dyfuzor, dając dobre
oświetlenie z każdej strony.

siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

tła o daną odległość, pomniejsza jego siłę o wartość

Ostrość i kompozycja –
podstawowe zasady
Nieostre zdjęcia to zmora początkujących fotografów. Ustawienie odpowiedniej ostrości
może jednak stanowić problem również dla
profesjonalistów. Do książki kulinarnej nie
może przecież trafić zdjęcie ze źle dobraną
płaszczyzną ostrości. Oczy męczą się, patrząc
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zobaczyć to, co wydaje się głównym elementem kompozycji, ale uwagę przyciąga nieostre i ciemne szczegóły w tle. Takie zdjęcie

Aby wykonać fotografię, która nie będzie
męczyć nawet najbardziej dociekliwego czytelnika, wystarczy zastosować się do kilku
fundamentalnych zasad.
Przede wszystkim trzeba wyłączyć opcję autofocus. Aparaty, które automatycznie ustawiają ostrość, utrudniają zrobienie dobrego
zdjęcia. Następnym krokiem jest planowanie
płaszczyzny ostrości. Podstawowa zasada
mówi, że 1/3 ostrości będzie znajdować się
przed płaszczyzną, a 2/3 za nią. Do zaplanowania kompozycji potrawy powinno się wykorzystać największą, możliwą głębię ostrości. Żeby dać wrażenie długości potrawy,
należy ustawić jak najmniejszą przesłonę.
Im większa jej wartość, tym krótszy obszar
do dyspozycji. Niektóre aparaty nie mają jednak opcji wyłączenia autofocusa, co wtedy?
Leszek Szurkowski, wykładowca Akademii
Nikona, zasugerował, że, robiąc zdjęcie, należy na chwilę przytrzymać spust w aparacie.
Dopiero wtedy do otrzymanego, wyostrzonego obrazu dostosować kompozycję. Jest to
trudniejsze rozwiązanie, ale daje lepsze efekty niż poleganie na wbudowanym automacie.

FOOD DESIGN

wywołuje u obserwatora duży dyskomfort.
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na niedbale wykonane zdjęcie. Rozum chce

Fotografować tak,
aby ciekła ślinka
Wywiad z Leszkiem Szurkowskim, fotografem i grafikiem, wykładowcą
Akademii Nikona
Czy od początku interesował się Pan właśnie fotografią kulinarną?
Długo już fotografuję, ale nie od początku interesuję się fotografią kulinarną. Zacząłem od fotogra-

ność (a wówczas może raczej „żywność”, w cudzysłowie) głównie do opakowań „Amino”. Więc mogę
powiedzieć, że to były początki fotografii kulinarnej, którą potem rozwinąłem już bardzo profesjonalnie w Kanadzie w latach 70. i 80.
A czym według Pana różni się fotografia kulinariów od fotografowania innych obiektów?

siemens akademia smaku
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O ile w ogóle czymś się różni?
Moim zdaniem nie różni się niczym, jest to po prostu jeden z tematów fotograficznych. Jeżeli mamy
odpowiedni warsztat fotograficzny, to jesteśmy w stanie fotografować jedzenie równie skutecznie, jak
każdy inny przedmiot, wszystko dookoła. Oczywiście specjalizacja, doświadczenie, szczególna wiedza
dotycząca tematu jest potrzebna. Różnice widziałbym tylko w tym, że w fotografii kulinarnej ważniejsza jest stylizacja, a nie fotografia jako taka. Fotograf po prostu fotografuje rzecz, która powinna być
odpowiednio przygotowana.
Co jest tak naprawdę najistotniejsze przy fotografii kulinarnej?
Trzy rzeczy. Po pierwsze w jaki sposób i czym oświetlamy. Po drugie stylizacja, która ma bezpośredni
wpływ na wynik i jest niezmiernie ważna. Trzeba pamiętać, że stylizacja zawsze przygotowywana jest
dla konkretnego celu: nagrywania lub fotografowania. Stylizacja dania na talerzu jako taka to za mało.
Trzecia rzecz to kompozycja obrazu czy kompozycja kadru, czyli jak to wszystko ułożyć, w jakich proporcjach ustawić kadr, z jakiego punktu widzenia sfotografować nasz obiekt.
Jaki Pana zdaniem efekt powinna wywoływać dobra fotografia kulinarna, po czym można ją rozpoznać?
Założeniem fotografa powinno być to, żeby, oglądając obraz czy fotografię żywności aż „leciała ślinka”.
Najczęściej tak jest, więc oczywiście, aby to osiągnąć, musimy po pierwsze nasz obiekt dobrze oświe-
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zaczęła się dla mnie w latach 70. Pracowałem wtedy zawodowo jako fotograf i fotografowałem żyw-

Okiem eksperta

fowania przyrody, czyli kwiatów i motyli, natomiast fotografia kulinarna, jeżeli można to tak nazwać,

Okiem eksperta
siemens akademia smaku

Okiem eksperta

19

siemens akademia smaku

18

tlić. Oświetlenie musi być przyjazne, miłe i ciepłe. Cała reszta, czyli kompozycja, głębia ostrości i sam

będziemy się dziś przede wszystkim zajmować.

obraz jako taki, są w pewnym sensie podstawą dobrej fotografii, ale to nie powinno być zauważalne.
Patrzymy więc na taką fotografię i, szczerze mówiąc, efektem powinna być po prostu chęć zjedzenia

Jakich rad udzieliłby Pan jako profesjonalny fotograf osobom, które chciałyby w domo-

tego, na co patrzymy.

wych warunkach przygotować zdjęcia swoich potraw?

Czego chciałby Pan nauczyć dzisiaj uczestników Akademii Smaku Siemens i co będzie

To jest trudne pytanie. Najłatwiej coś dobrze technicznie sfotografować i oświetlić, używając oczy-

stanowiło esencję tych warsztatów?

wiście profesjonalnego sprzętu. Jeżeli jednak nie mamy możliwości skorzystania np. z dodatkowej
lampy błyskowej, to możemy z powodzeniem wykorzystać tę wbudowaną w dowolnych warunkach

Postaram się uprościć to całe zagadnienie, więc na pewno opowiem o sposobie oświetlania, kompozy-

domowych: ciepło, zimno, brak światła, o dowolnej porze dnia. Ważne jest żebyśmy mieli jedną

cji i o punkcie widzenia (warto zaznaczyć, że nie chodzi o perspektywę, lecz punkt widzenia, z którego

białą ścianę w domu i chociaż dwie płaszczyzny typu karton, papier czy kawałek plastiku, także

oglądamy czy fotografujemy nasz temat). Ale podstawą fotografii jest oczywiście oświetlenie i to nim

w białym kolorze, do odbijania. Wtedy za pomocą dwóch czy trzech takich płaszczyzn jesteśmy

w stanie zaaranżować prawie zawodowe
oświetlenie dowolnej rzeczy.
Co jeszcze pozwoli nam uzyskać najlepszy efekt fotograficzny w domowych
warunkach?
Profesjonalny efekt uzyskamy także, pamiętając o podstawowej zasadzie fotografowania
żywności. Potrawa i składniki muszą być świe-

siemens akademia smaku

20

i specjalnie wyselekcjonowane. Poza tym najważniejsza porada: jedno źródło światła. Może
nim być na przykład ściana czy talerz. Wykonujemy eksperyment z podobnym układem czy
kadrem zanim zrobimy to finalne zdjęcie. Czyli
staramy się zaaranżować tę samą sytuację na
próbę. Ustawiamy światło, aparat, próbujemy
i dopiero wtedy przygotowujemy tę ostateczną
wersję potrawy, którą powinniśmy być w stanie sfotografować potem, powiedzmy w ciągu
pięciu sekund. To byłaby taka ogólna porada.
A czy w kuchni Pan tylko fotografuje, czy
zdarza się Panu również przygotowywać
różne pysze dania?
(śmiech) Gotowanie to jest w ogóle moje
hobby. Wiedza dotycząca przypraw, również
historyczna, niezwykle mnie interesuje. To
zagadnienie dotyczy bowiem właśnie światła,
koloru, kompozycji, komunikacji wizualnej.
Także jest to część moich szerszych zainteresowań. Dzisiaj też będziemy mówili o kolorze,
kompozycji, ale nie będzie czasu na historię
przypraw, tylko na historię koloru, no ale to jest
już zupełnie inny temat.
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wane 5 sekund wcześniej czy wyjęte z pieca

21
siemens akademia smaku

Okiem eksperta

że, najlepiej zerwane prosto z krzaka, ugoto-

Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:
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autor zdjęcia

Akademia Nikona

MICHAŁ LEJA

Sposób przygotowania:
Do ostudzonej kawy wlać likier.
Żółtka i cukier puder utrzeć na puszysty krem, dodać serek
mascarpone i delikatnie wymieszać (można dodać również
kilka łyżek piany z białek).
Makaroniki namoczyć w kawie, ułożyć w szklanym naczyniu
bądź szklankach i nałożyć krem. Czynność tę powtórzyć jeszcze raz lub dwa (do momentu, aż nasze naczynie się wypełni).
Tak przygotowany deser udekorować owocami oraz listkami
świeżej mięty i oprószyć kakao. Przed podaniem deser powinien być schłodzony.

Deser z serka mascarpone z makaronikami, owocami sezonowymi i świeżą miętą

23
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5 żółtek
200 g cukru pudru
500 g włoskiego serka mascarpone
250 ml zimnej kawy espresso
50 ml likieru Amaretto
200 g biszkoptów
3 łyżki kakao
500 g oczyszczonych i osuszonych świeżych owoców sezonowych (truskawki, maliny, poziomki lub borówki)
Świeża mięta do dekoracji

Składniki dla 4 osób:
4 x 180 g filetu z łososia ze skórą
Marynata:
4 łyżki oleju rzepakowego
Kilka gałązek świeżego koperku oraz pietruszki
4 ząbki pokrojonego w plastry czosnku
Sól morska, grubo mielony czarny pieprz

Szef kuchni poleca

Sos ogórkowy:
4 łyżki oleju rzepakowego
2 łyżki masła
2 pokrojone w kostkę szalotki
4 obrane, oczyszczone i pokrojone w kostkę ogórki kiszone
1 szklanka bulionu drobiowego
1 szklanka śmietany kremówki 36%
1 mały pęczek koperku
Sól morska, cukier, biały pieprz do smaku
100 g czerwonego kawioru

Sposób przygotowania:

siemens akademia smaku
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Pieczony filet z łososia podany na sosie
ogórkowym z czerwonym kawiorem
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Wszystkie składniki marynaty dokładnie wymieszać. Umyte i osuszone filety z łososia natrzeć marynatą i odstawić na 1-2 godziny
do lodówki.
Na oliwie z masłem podsmażyć cebulę i ogórki przez około 5 minut,
często mieszając. Następnie wlać bulion oraz śmietanę i gotować
do momentu odparowania wody, doprawiając w trakcie do smaku.
Przed podaniem do sosu dodać świeżo siekany koperek.
Zamarynowaną rybę piec 20 minut w piekarniku nagrzanym do
180°C.
Upieczonego łososia podawać z aromatycznym sosem i łyżką czerwonego kawioru.

Składniki dla 4-6 osób:
4 krążki sera camembert (każdy o wadze 125 g)
1 łyżka oliwy z oliwek
4 gałązki świeżego rozmarynu

2 garści ulubionej mieszanki sałat lub kiełków
200 g konfitury figowej

Sposób przygotowania:

siemens akademia smaku
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Miód zmiksować w blenderze z kremem balsamicznym,
sokiem z cytryny, skórką pomarańczową, pietruszką oraz
imbirem.
Na rozgrzanej patelni uprażyć orzechy i migdały, następnie
dodać przygotowany wcześniej miód z kremem balsamicznym
oraz rodzynki. Całość poddusić przez chwilę, zdjąć z ognia
i odstawić w ciepłe miejsce.
Camembert natrzeć oliwą (ewentualnie innymi ulubionymi
przyprawami), obłożyć gałązkami rozmarynu i grillować z obu
stron (można również upiec w piekarniku). Grillowany ser
podawać bezpośrednio po usmażeniu z ciepłymi bakaliami,
sosem powstałym podczas ich przygotowywania, kolorowymi
sałatami, konfiturą figową oraz bagietką lub paluszkami grissini.

Grillowany camembert z orzechami,
bakaliami i konfiturą
figową
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2 łyżki miodu pszczelego
2 łyżki białego kremu balsamicznego
Sok z 1 cytryny
1 łyżka sparzonej skórki pomarańczowej lub cytrynowej
Mały pęczek świeżej natki pietruszki
Imbir mielony do smaku

Szef kuchni poleca

4 łyżki orzechów włoskich
4 łyżki sparzonych, całych migdałów
2 łyżki namoczonych w białym winie rodzynek

Składniki dla 4 osób:
400 g polędwicy wołowej
Marynata:
5 łyżek oliwy z oliwek
3 gałązki świeżego estragonu
1 mała łyżeczka tłuczonego, czarnego pieprzu
1 mała łyżeczka siekanej papryki czuszki
1 łyżka musztardy Dijon

Składniki sosu:
2 łyżki miodu
5 łyżek octu balsamicznego
2 łyżki oliwy z oliwek
Sól, pieprz (do smaku)

Sposób przygotowania:

siemens akademia smaku
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Wszystkie składniki marynaty dokładnie miksujemy. Oczyszczoną
i osuszoną polędwicę wołową wkładamy do szklanego naczynia
i zalewamy marynatą, a następnie pozostawiamy w chłodnym
miejscu na ok. 3 godziny. Tak zamarynowaną polędwicę obsmażamy na grillu lub patelni ryflowanej, a następnie wkładamy do
pieca rozgrzanego do temperatury 180°C na około 15-20 minut.
Sałatę rukola myjemy, osuszamy i urywamy końcówki. Pomidory
koktajlowe kroimy na cząstki, orzeszki piniowe upalamy na rozgrzanej patelni. Wszystkie składniki sosu dokładnie miksujemy
i doprawiamy do smaku.
Polędwicę kroimy w cieniutkie plastry, układamy na talerzu,
dekorujemy sałatą rukola, pomidorami, orzeszkami piniowymi,
a następnie skrapiamy wcześniej przygotowanym sosem i posypujemy plastrami świeżo tartego sera Parmezan.

Szef kuchni poleca

1 pęczek sałaty rukola
4 żółte pomidory koktajlowe
4 czerwone pomidory koktajlowe
1 łyżka orzeszków piniowych
2 łyżki tartego sera Parmezan
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Sałatka z rukoli
z plastrami pieczonej
polędwicy wołowej
w ziołach z sosem
miodowo-balsamicznym i pomidorami
koktajlowymi

Jak zadbać o prostą elegancję
wystroju kuchni?
Okapy Siemens to nie tylko gwarancja nieskazitelnie
czystego powietrza w Twojej kuchni. Innowacyjny okap
Siemens Iconic Design to symbol ponadczasowego
stylu, sprawdzającego się doskonale w każdej
nowoczesnej kuchni.

31
siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

30

GOTOWAĆ SMACZNIE
I CIESZYĆ OKO
Wywiad z Konradem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku

Moim zdaniem nie da się podzielić potraw na lepsze i gorsze, chociaż są z pewnością takie, które mogą sprawiać problemy i takie, przy których trzeba wykazać się doświadczeniem i znajomością pewnych technik, trików. Na pewno trudno wystylizować
i sfotografować zupy, bo jest to płyn, który trzeba umiejętnie wyeksponować. Sprawdzoną metodą stylizowania zup jest np. dekorowanie talerza składnikami, z których zupa powstała. Do potraw trudniejszych do przygotowania i wyeksponowania
na potrzeby fotografii są desery. Chociażby dlatego, że często ich elementem są lody,
sorbety, czyli potrawy, które nie utrzymają się długo, szczególnie w miejscach wyjątkowo dobrze oświetlonych, gdzie są dodatkowe lampy czy dużo światła słonecznego. Na
szczęście są pewne triki, które pomagają podołać tego typu zadaniom.

Czy ładne zdjęcia potraw to ważny element kuchennych inspiracji?
Na pewno ładne zdjęcie potrafi zainspirować kucharza, jak i gospodynie czy gospodarzy, którzy po prostu amatorsko gotują w domu. Wielu z nas korzysta teraz z Internetu
i często nie da się „sprzedać” dobrego przepisu, jeżeli nie ma do niego dołączonego
ciekawego zdjęcia. To samo tyczy się książek kulinarnych. Książka kucharska ma zresztą większą wartość, kiedy obok przepisu jest zdjęcie. Osoba, która może nie do końca
ma doświadczenie w gotowaniu bądź w tych technikach, które zostały zastosowane
do tego przepisu, widząc zdjęcie potrawy, jest w stanie potem samodzielnie przygotować ją, korzystając także z tej pomocy wizualnej.

Od kuchni

32

A czy można powiedzieć, że są potrawy lepsze i gorsze do fotografowania?
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Oprócz standardowego przygotowania, musieliśmy także tak dobrać składniki i tak
skomponować cały zestaw, żeby dania nadawały się do sfotografowania i były ciekawymi obiektami do zdjęć. Tematyką dzisiejszych warsztatów jest fotografia kulinarna,
dlatego też chciałem, żeby zarówno składniki, jak i same kompozycje na talerzu były jak
najbardziej efektowne, żeby uczestnicy warsztatów mogli z nich jak najwięcej wydobyć
i pokazać na zdjęciu.

siemens akademia smaku

Od kuchni

Czy potrawy przygotowane na dzisiejszych warsztatach zostały specjalnie dobrane lub przygotowane do tematyki warsztatów?

autor zdjęcia

Akademia Nikona

MICHAŁ LEJA

siemens akademia smaku
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Od kuchni

Dzisiaj uczestnicy nauczyli się odpowiednio przygotowywać mięsa i ryby, np.
pieczonego łososia. Ten rodzaj ryby, aby
dobrze wyglądał na fotografii, musi być
upieczony w dobrze nagrzanym piekarniku, w wysokiej temperaturze i przez
odpowiednią ilość minut tak, żeby mięso
z zewnątrz się ścięło, a białko, którego
jest dużo w tej rybie, nie wypłynęło na
wierzch. Ryba nie może być jednak przy
tym sucha. Łosoś jest taką rybą, która w
środku powinna być lekko surowa, niczym polędwica wołowa, która dzisiaj też
zresztą pojawiła się w naszym menu. Nie
był to stek, nie było to mięso podawane
na gorąco, a przygotowywana wcześniej
na patelni, potem dopiekana chwilę w
piekarniku polędwica, którą pokroiliśmy
w plastry i podaliśmy w formie sałatki z
dodatkami oraz sosami przygotowanymi
na sposób orientalny.

Od kuchni

Czego dzisiaj nauczyli się uczestnicy warsztatów Akademii Smaku Siemens? Jakie triki kulinarne pokazałeś gościom Centrum
Domowych Inspiracji?
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FOTORELACJA
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KULINARNA

FOTOGRAFIA
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KACPER KORZENIEWSKI

Nazwa bloga wzięła się faktycznie od tego, że lubię w
kuchni poszaleć (śmiech). Nie mam na to może zbyt
wiele czasu, ale właśnie szaleństwo jest tym, co kuchnię
urozmaica, co kuchnię wzbogaca; co sprawia, że pojawiają się w niej nowe smaki.

Na językach

LUBIĘ
OBCOWAĆ
Z KREATYWNĄ
KUCHNIĄ
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Wywiad z Kacprem
Korzeniewskim,
autorem bloga
Artique.pl

Na twoim blogu możemy zobaczyć wiele ciekawych
fotografii różnych obiektów. Czy według ciebie fotografia kulinarna różni się czymś od innych fotografii?
Fotografię kulinarną wyróżnia to, że, fotografując potrawy, mamy bardzo mało czasu, żeby przygotować zdjęcia. Kiedy fotografujemy pejzaże, krajobrazy, możemy
poświęcić na robienie zdjęć cały dzień i będzie nam się
zmieniała tylko pogoda. W kwestii kulinariów, jak mówił pan Leszek Szurkowski, mamy tylko kilka sekund na
zrobienie zdjęcia. Dlatego też jest to sztuka. Zrobienie
dobrego zdjęcia jest tak samo sztuką jak ugotowanie
czegoś dobrego.
Na blogu piszesz głównie o ciekawostkach i oryginalnych pomysłach związanych z projektowaniem,
grafiką i fotografią. Czy coś może cię zaskoczyć,
np. w kuchni?
Jak najbardziej. Może nie piszę o kuchni, bo na tym się
jeszcze doskonale nie znam, ale to kolejna moja pasja
i bardzo lubię obcować z fajną kuchnią, taką kreatywną, mniej typową, mniej domową, a bardziej taką eksperymentalną. I to, co tutaj mamy na warsztatach, jest
fajnym połączeniem fotografii z umiejętnością gotowania. Stworzenie potrawy, która będzie ładnie wyglądała,
to jest też kwestia sztuki, czyli czegoś, co także opisuję

A czy odrobina szaleństwa potrzebna jest też w fotografii kulinarnej?
Tak, w fotografii kulinarnej też nie może zabraknąć szaleństwa. Nie zawsze to, co mamy na talerzu, jest na tyle
atrakcyjne, aby przyciągnęło wzrok. Dlatego czasem
trzeba „poszaleć na zdjęciu”, zastosować pewne triki,
żeby to było apetyczne.
u siebie na blogu.
Czyli być może na twoim blogu znajdzie się przestrzeń do
publikowania ciekawostek z kuchni?
Jasne. Właściwie kwestie gotowania poruszam na razie
w niewielkim stopniu, ale jak ktoś poszuka na moim blogu takich informacji, to znajdzie moje przepisy, moje filmiki z gotowania czy z przyrządzania czegoś ciekawego. Dla mnie właśnie głównym powodem robienia wpisu na temat kulinarny
jest to, jak to będzie na blogu wyglądało. Czyli najpierw wygląd, żeby można to było przyjemnie obejrzeć, dopiero potem
cała reszta czyli smak. Co, tak czy owak, musi się łączyć.
Zgodzisz się z twierdzeniem, że jemy oczami?
Jak najbardziej. Choćby nie wiem, jak smaczne było danie, jeżeli wizualnie nie będzie ładne, to ja nie będę miał ochoty go
ruszyć.

A czy uważasz, że ładne zdjęcia potraw to ważny element kuchennych inspiracji? Czy jemy także oczami?
Jemy przede wszystkim oczami i najpierw oczami, więc
ładne zdjęcia są ważnym elementem każdego bloga kulinarnego. Same apetyczne zdjęcia nie są jednak moim
zdaniem najważniejsze. Prawdziwą wartością jest sam

W KUCHNI
POTRZEBNA
JEST ODROBINA
SZALEŃSTWA

A czego oczekujesz po dzisiejszych warsztatach w kwestii
fotografii? Czy jest coś, czego przede wszystkim chciałbyś
się dowiedzieć?

Wywiad z Joanną
Moroch, autorką
bloga Margarytka.
blogspot.com

Chciałbym się nauczyć, jak lepiej planować sobie przestrzeń.
Zrobienie zdjęcia to czasem sekunda czy nawet ułamki
sekund, wystarczy pstryknąć. Cała zabawa zaczyna się w momencie planowania kompozycji, kiedy zastanawiamy się, jak
to będzie wyglądać, jakie oświetlenie będzie najlepsze. Jesteśmy właśnie w połowie warsztatów i już udało mi się dowiedzieć kilku fajnych rzeczy, np. jak domowymi sposobami
możemy sobie zapewnić więcej światła, czy zadbać o to, aby
fotografowany przedmiot był bardziej atrakcyjny.

Gotowanie to jedna z moich pasji. Kilku rzeczy
nauczyłam się od Mamy, ale moim guru była babcia,
której przepisy zawsze się sprawdzały, a dania były
najlepsze na świecie. Lubię bawić się smakami,
mieszać słodkie z kwaśnym, ostre ze słodkim.
Lubię eksperymentować i czasem wychodzą
z tego kulinarne cuda. Uważam, że gotowanie
nie musi być trudne, nie musi sprawiać kłopotów
ani zabierać zbyt wiele czasu. Grunt to dobrze
napisany przepis, niezła organizacja czasu
i przestrzeni oraz nasza pomysłowość.

JOANNA MOROCH

przepis. Musi być sprawdzony, pozwalający przygotować
smaczną potrawę. Ładne zdjęcie na pewno doda mu estetyki, ale nie zastąpi treści przepisu.
Na Kulinarnych Szaleństwach Margarytki możemy znaleźć przeróżne przepisy. Które cieszą się największą popularnością? Co my – Polacy – z Twojego punktu widzenia lubimy przyrządzać najbardziej?
Ciekawą rzeczą jest to, że najpopularniejszym przepisem na
moim blogu, najczęściej wyszukiwanym daniem, są nasze
zwykłe, polskie kopytka i sernik na zimno na twarogu.
Czyli jednak lubimy polskie dania?
Zdecydowanie, polska kuchnia rządzi (śmiech).
Czego ciekawego dowiedziałaś się na dzisiejszych warsztatach?
Na dzisiejszych warsztatach fotografii kulinarnej w Akademii Smaku Siemens dowiedziałam się bardzo ważnej dla
mnie rzeczy, że moim zwykłym prostym aparatem też da
się zrobić naprawdę ładne zdjęcia.

Na językach

Twój blog nazywa się Kulinarne Szaleństwa Margarytki. Czy sama często szalejesz w kuchni?
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Pasjonuje się wieloma dziedzinami, choć większość z nich
krąży wokół trzech głównych – designu, sztuki i mody. To
właśnie taką tematykę porusza na swoim blogu Artique.pl.
Nie znaczy to, że nie zdarza mu się odejść nieco od ulubionej tematyki i poświęcić wpis na coś, co w danej chwili
przykuło jego uwagę. Uwielbia gotować, choć robi to jego
zdaniem za rzadko. Uwielbia kuchnię także od czysto wizualnej strony. Często ogląda fotografie w przeróżnych książkach i magazynach kulinarnych, podziwiając, jak piękne kompozycje potrafią tworzyć szefowie kuchni, a idąc jeszcze
krok dalej, specjalnie wykwalifikowani styliści, których praca
polega przede wszystkim na tym, by już doskonałe smakowo i wizualnie danie zaprezentować jeszcze lepiej.

Wywiad z Edytą Kusińską autorką bloga
Madameedith.blogspot.com
Czego chciałabyś się nauczyć na warsztatach?
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44
Jesteśmy na warsztatach Fotografii Kulinarnej Siemens,
podczas których chciałabym się dowiedzieć, jak fotografować z użyciem lampy błyskowej, czyli nie tylko w
świetle dziennym, ale także z użyciem światła sztucznego.
Czy sama wykonujesz zdjęcia na swoim blogu, czy
ktoś ci pomaga, asystuje podczas gotowania a później
fotografowania?

Na swoim blogu piszesz między innymi o kulinariach,
podróżach, recenzjach książek i projektowaniu, czy to
wszystko łączy się dla ciebie w jakiś sposób?
Tak, oczywiście, ponieważ poruszam takie kwestie jak
na przykład recenzje książek i są to głównie książki kulinarne.
Odwiedzam restauracje, które, można powiedzieć, recenzuję.
W zasadzie są to takie relacje z wizyt i one też dotyczą kulinariów i kuchni. Podobnie podróże, opisuję kulinarną część
każdej wyprawy. Więc wszystko się łączy w jedną całość.
A co jest dla ciebie najważniejsze w gotowaniu?

Każdy wpis na moim blogu jest tylko i wyłącznie mojego
autorstwa, czyli zamieszczone treści, jakieś zdjęcia wykonuję sama. Potrawy, jak również wszystkie etapy ich
powstawania i uwieczniania na blogu również przygotowuję sama.
Co jest dla ciebie najważniejsze w fotograficznym
ujęciu kulinarnych pyszności?
Dla mnie najważniejsze jest to, żeby potrawa wyglądała smakowicie. Aby widz czy czytelnik, który odwiedza
mojego bloga, chciał ją przygotować samodzielnie u
siebie w domu i żeby mu wyszła jak najsmaczniejsza.

W gotowaniu najważniejsze jest to, aby poznawać nowe smaki; żeby uczyć się przygotowywać nowe potrawy; żeby zaskakiwać siebie i swoją rodzinę.
Masz swoją ulubioną kuchnię świata? Twój pseudonim na
blogu wskazywałby ma kuchnię francuską…
Nie mam jednej ulubionej kuchni. Lubię kuchnię francuską,
lubię kuchnię polską oczywiście, ale również bliska jest mi
kuchnia śródziemnomorska, ponieważ część swojego dzieciństwa spędziłam w Hiszpanii i można powiedzieć, że wychowałam się na kuchni hiszpańskiej.

Jak oceniasz warsztaty kulinarne Akademii Smaku
Siemens?

Moim zdaniem piękne, smakowicie wyglądające zdjęcia
potraw, które pojawiają się w Internecie to podstawa kulinarnych inspiracji, bo jemy przede wszystkim oczami.
Chcąc zagłębić się w jakiś przepis, musimy to najpierw
zobaczyć, musimy zechcieć tego spróbować.

Warsztaty kulinarne Akademii Smaku Siemens to było bardzo fajne wydarzenie, ciekawe przeżycie. Była to też okazja
do spotkania starych znajomych blogerów z innych miast,
ale przede wszystkim możliwość spotkania niesamowitego
autorytetu w dziedzinie sztuki fotografii, poznania wspaniałych szefów kuchni, ich technik i przepisów.

Zawsze ciekawie dobierasz elementy tła na swoich
fotografiach. Czy to efekt udziału w warsztatach, zdobytej wiedzy czy wyczucia i gustu? Czym się kierujesz,
robiąc zdjęcia na swojego bloga?
Staram się zawsze, aby zdjęcia nie przedstawiały tylko
potrawy, ale także całą aranżację wokół niej, na przykład surowe produkty, składniki, które później tworzą
to danie. Nie byłam na zbyt wielu kursach, częściej na
warsztatach dla blogerów. Kieruję się taką wewnętrzną
intuicją, być może odziedziczonym po mamie – plastyku
– guście.

ZDJĘCIA
Z ARANŻACJĄ

Wywiad
z Joanną Kozłowską,
autorką bloga
Na4widelce.blogspot.
com
JOANNA KOZŁOWSKA
Uwielbiam gotować, wymyślać nowe dania
i - według tych co próbowali i przeżyli całkiem nieźle mi to wychodzi. Nie chciałam
jednak, by był to po prostu kolejny blog
z kilkoma przepisami i apetycznymi
zdjęciami. Pomysłów było wiele, jednak
żaden nie był właśnie TYM pomysłem...
aż do momentu kiedy wpadła mi w oko
książka Sophie King “The Supper Club” .

Czego nowego dowiedziałaś się z wykładu i praktycznych
ćwiczeń pod okiem Leszka Szurkowskiego?
Część teoretyczna warsztatów fotografii kulinarnej była
bardzo ciekawa. Teoretyczna strona fotografii to właśnie
ten element, w którym mam największe braki. Fotografii
uczyłam się w domu i tylko intuicyjnie, na zasadzie: tak jest
ładnie, tak wychodzi, a tak nie do końca. Więc myślę, że
to szkolenie wniesie dużo dobrego w moje zdjęcia. Część
praktyczna była świetną zabawą i mam nadzieję, że zdjęcia,
które zrobiliśmy razem, spodobają się moim czytelnikom.

Na językach

Na językach

POZNAWAĆ NOWE SMAKI
KAŻDEJ KUCHNI ŚWIATA

Uważasz, że ładne zdjęcia to ważny element
kulinarnych inspiracji?
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MADAME EDITH
Nazwa jej bloga ma swój początek
w dzieciństwie. Zafascynowana francuską
muzyką postanowiła uczyć się języka,
by zrozumieć teksty piosenek śpiewanych
przez ulubionych wykonawców. Tak też
rozpoczęła się przygoda z Francją i jej
kulturą. Po przeprowadzce z rodzinnego
domu odkryła kolejną wielką pasję – gotowanie. Największą przyjemność Madame
Edith odczuwa podczas gotowania dla
bliskich: smaczne przyjęcia, dobra zabawa,
uśmiechnięci ludzie i pozytywna
atmosfera.

Jak zachować na dłużej świeżość
owoców, warzyw, wędlin i nabiału?
W chłodziarkach Siemens wydzieliliśmy specjalną komorę vitaFresh z temperaturą bliską 0°C podzieloną na
strefę suchą i strefę wilgotną. To idealne rozwiązanie
dla produktów o różnych wymaganiach. W szufladzie
strefy suchej najdłużej zachowają swoje właściwości
wędliny, mięso, ryby i nabiał. Szuflada strefy wilgotnej
zatrzyma na dłużej świeżość Twoich ulubionych warzyw
i owoców.

47
siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

46

48
49

siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

WINO
W KUCHNI
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Partner:

Partner:

zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

